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Posledního zasedání ZMČ Brno Bo-
hunice ve stávajícím složeni se
zúčastnilo 19 zastupitelů. Na pro-
gramu byla jako vždy zpráva o hos-
podaření, k níž nebyly žádné do-
tazy ani připomínky a byla vzata na
vědomí jednomyslně. Návrh rozpoč-
tových opatření zastupitelé po
krátké rozpravě schválili 18 hlasy.
Dalším bodem jednání byl návrh
rozpočtového výhledu na příštích
10 let, který obce musí sestavovat
povinně. Ten náš se nepouští do
žádných prognóz vývoje dotací ze
státního a městského rozpočtu,
které nemůžeme ovlivnit, ani ne-

počítá se zadlužením. Výhled na
příští léta ve výši letošního objemu
finančních zdrojů schválili zastu-
pitelé 17 hlasy, návrh na dílčí změ-
nu textu usnesení podporu většiny
nezískal.
Další body jednání se týkaly návrhu
na odvolání starostky. Zastupitelé
16 hlasy schválili sčítací komisi pro
tajné hlasování a 18 hlasy před-
ložený hlasovací řád. Poté následo-
val bod odvolání starostky, zřejmě
kvůli tomu zasedání zastupitelstva
tentokrát sledovalo několik zástup-
ců sdělovacích prostředků včetně
jedné televizní stanice. Žádná vzru-

Podrobme tentokrát malému za-
myšlení přísloví „Dva se perou,
třetí se směje...“ Když se dva lidé
sváří, je to nepříjemné. Častým
výsledkem jejich sporu je nako-
nec prospěch třetí, nezúčastně-
né osoby. Právě to říká zmíněné
přísloví. Jenže, je to tak dobře?
Je ten, kdo si stojí za svou věcí
automaticky špatný? A tedy, má
nakonec být nejlepší ten, kdo se
o nic nepře?
Prosazují-li delší dobu dva lidé či
dvě skupiny proti sobě své názo-
ry, je zvykem házet je do jedno-
ho pytle. Prostě se hádají a nás
to nezajímá. Ale v každém sporu
může mít jeden pravdu, jeden
může bojovat za lepší věc. Boju-
je, pře se a hádá se proto, že ten
druhý k jeho věci dobrovolně
nesvolí. Je tedy lepší někdo třetí,
kdo stojí stranou a vyčkává nebo
ten, kdo si stojí za svým?
Namítnete: ale, jak mám poznat,
kdo v daném sporu bojuje za
dobrou věc a kdo dobré věci
brání? No, není to věru lehké.
Často je to dokonce velmi těžké.
Pokud ale zvolit mezi stranami
sporu odmítáme, pak k ukonče-
ní sporu to nijak nenapomůže a
riskujeme, že jen potvrdíme sdě-
lení: nikdo se s nikým nepřete,
protože ať se přete pro cokoliv a
s kýmkoliv, skončíte stejně špat-
ně. Neboť cesta k úspěchu vede
přes schovávání se v ústraní,
vyčkávání a bezbarvost...
Jaký se tedy nabízí závěr? Ano,
když se dva perou, často se,
bohužel, třetí směje. I přestože
jeden z nich může stát na
správné nebo alespoň lepší stra-
ně sporu. Ne vždy, ale často ano.
Někdy se ovšem nezasměje ani
ten třetí... Tedy: zmíněné přísloví
poměrně dobře popisuje, ale je
špatným návodem.

Robert Kotzian, zastupitel

V dnešním čísle přinášíme slíbené informace z posledního za-
sedání bohunického zastupitelstva dne 30. srpna a z jednání
rady ve dnech 13. a 20. září 2006. 

Hlasování zastupitelů natáčela televize

Jeden ze dvou 

šená rozprava se nekonala, před-
kladatel velmi stručně zodpověděl
dotaz z řad opozice na důvod
odvolání. Druhý dotaz byl na para-
graf zákona o obcích uvedený v
návrhu usnesení o odvolání a pan
tajemník ocitoval jeho znění, podle
něhož je volba starosty, místo-
starosty a dalších členů rady i jejich
odvolání výlučnou pravomocí obec-
ního zastupitelstva. Následovalo
tajné hlasování a po chvíli čekání
na sečtení předseda sčítací komise
oznámil výsledek hlasování. Pro od-
volání bylo 12 hlasů, proti 2 hlasy,
4 zastupitelé se zdrželi a 1 hlasova-
cí lístek byl neplatný. 

(Pokračování na str. 2)

Vážení spoluobčané,
tímto až obřadným
oslovením se na vás
obracím poprvé. Proč
tak oficiálně? Proto-
že se jedná o zvláštní
příležitost. 
Končí volební obdo-
bí a 21 zastupitelům,
které jste si vybrali ve
volbách před čtyřmi
lety, zakrátko skončí
mandát. Když se bi-
lancuje nějaké období, většinou za-
znívají slova o tom, co se  dokázalo
a co se vybudovalo. Ode mne je však
neuslyšíte. Chtěl bych, abyste práci
zastupitelů v uplynulém období zhod-
notili sami. Vždyť vy, kteří v Bohu-
nicích žijete, vnímáte nejlépe, co se
změnilo, co je nové, co je podle
vašeho gusta a nebo co byste udě-
lali jinak. Chtěl bych jen, abyste vě-

děli, že jsme při svých
rozhodováních vždy
hledali cestu, která
by pro danou věc,
situaci, investici a ze-
jména Bohunice byla
ta nejlepší.
Myslím si, že naše
městská část je za
poslední 4 roky zase
o cosi krásnější. Svůj
podíl na tom máme
my všichni, kteří tu

žijeme. Zatímco vedení obce hle-
dalo způsob jak vybudovat parky,
parkoviště a chodníky, pozoroval
jsem jak se mění celkový vzhled
Bohunic. Mnohé domy a domky
mají krásné nové fasády, schodiště
nebo výtahy. Mám radost, že se mění
také myšlení lidí. Není výjimkou, že
majitel psíka po svém miláčkovi se-
bere výkaly, lidé se na sebe usmějí

a prohodí spolu pár vlídných slov. 
Všechna tato slova uznání nezname-
nají, že bychom neměli v Bohunicích
problémy. Samozřejmě máme. Mezi
největší patří vandalismus a spre-
jerství. Jsou to oblasti jen obtížně
řešitelné. Přišlo nám mnoho nápadů
a návrhů na řešení – od instalace ka-
merových systémů až po trestání
pachatelů bičováním. Některé jsou
finančně velmi náročné, jiné za hra-
nicí zákona.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem
21 zastupitelům, členům komisí
a úředníkům naší městské části za
jejich čas a práci, vám pak za vaše
podněty, názory, připomínky, trpě-
livost i všechnu práci pro Bohunice.  
V nadcházejících volbách vám pře-
ji šťastnou ruku a správnou volbu
pro další budoucnost Bohunic. 

Crha Antonín, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE
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Paní starostka byla tedy ke dni
31. srpna odvolána a zastupitelé
na návrh pana tajemníka 11 hlasy
pověřili výkonem práv a povinností
starosty místostarostu.
Jednání poté pokračovalo podle
programu. Zastupitelé rozhodli o
ukončení činnosti výborů ZMČ a od-
volání jejich členů ke dni 20. října
a pro jejich členy z řad občanů
schválili letošní odměny, obojí jed-

nomyslně. Žádost o prominutí po-
hledávky za poplatky z prodlení ve
výši 162 tisíc zamítli 15 hlasy.
V závěru jednání bylo zodpově-
zeno několik dotazů z řad zastu-
pitelů a poděkování za spolupráci
v tomto funkčním období se paní
starostce dostalo z řad opozice.
Žádné neformální rozloučení při
příležitosti posledního zasedání
ZMČ se tentokrát nekonalo.

ZPRÁVY Z RADNICE Knihovna
dospělým i dětem
Již třetí rok je jeden den v polovině
září věnován prvňáčkům. Děti mo-
hou spojit důležitou událost v jejich
životě – vstup do školy – se slav-
nostním pasováním na rytíře knih,
při níž se stanou i čtenáři naší kni-
hovny. Bývá to pro děti i rodiče
vzácný zážitek. Děti pasoval oprav-
dovým mečem pan místostarosta
Crha a svým majestátným králov-
ským oděvem a vystupováním děti
ohromil. Přítomna byla i půvabná
princezna a vůbec se po knihovně
pohybovaly 14. září místo knihov-
nic bytosti z pohádek. Bylo by dob-
ré, kdyby si rodiče na tuto malou
slavnost zvykli a dětem tím ozdobili
cestu ke čtenářství.
I další zpráva z knihovny se týká
naší pravidelné podzimní akce.
Každý rok zveme na Babí léto
besedovat s občany některou z
úspěšných a zajímavých žen. Letos
to byla JUDr. Ivana Janů, soudkyně
Ústavního soudu ČR. Vyprávěla 
nejen o své kariéře, ale především
o své činnosti soudkyně pro býva-
lou Jugoslávii v Haagu. Myslím, že
se účastníci besedy rozcházeli s po-
citem, že i když nežijeme právě
v politické idyle, musíme být vděčni
za mír a demokracii.

Radka Müllerová,knihovnice

Úprava zadních traktů začne na Arménské

Upozorňujeme zájmová sdružení, organizace a ostatní právnické ne-
podnikající subjekty a neziskové společnosti, které působí na území MČ
Brno-Bohunice, že mohou do 31. 10. 2006 požádat MČ Brno-Bohunice
o dotaci na pokrytí neinvestičních výdajů pro rok 2007 k zajištění volno-
časových, tělovýchovných a sportovních aktivit dětí a mládeže, a dále k za-
jištění kulturních a společenských akcí.
Formulář žádosti o dotaci je možno získat na adrese www.bohunice.brno.cz,
nebo vyzvednout u místostarosty. V případě nepřítomnosti na finančním
odboru.

ÚMČ

Výpisy bude možno získat na radnici

totiž odchází do důchodu a na její
místo nastupuje nová vedoucí
MgA. Petra Košťálová. O této sku-
tečnosti jsme se bohužel dozvěděli
těsně před uzávěrkou a představit
Vám novou vedoucí budeme moci
až příště. Dalším bodem jednání
bylo jmenování inventarizační ko-
mise a rada též vydala souhlas s po-
užitím bohunického znaku na „Ho-
dovém právu“ při letošních hodech.
Protože na zápisech z rady musí být
dva podpisy a starostku už nemá-
me, rada pověřila spolupodepiso-
váním zápisů radního p. Jurase. 
Dále radní rozhodli o změně bý-
valého služebního bytu v MŠ
Amerlingova na ubytovací zařízení
a schválili obnovení dříve vypo-
vězeného nájmu bytu, protože ná-
jemci zaplatili část dluhu a zbytek
se zavázali splatit do konce října.
Jak jsme informovali minule, k vý-
povědi v těchto případech již není
třeba přivolení soudu a nová právní
úprava je zřejmě účinnějším nástro-
jem na neplatiče. Radní též sou-
hlasili s pronájmem části měst-
ského pozemku při ulici Jihlavská
na reklamu a s prodejem pozemků
pod hromadnými garážemi u křižo-
vatky Jihlavská – Osová z úrovně
města. Nesouhlasili naopak se svě-
řením pozemků, na nichž stojí kon-
tejnerová stání vlastníků neobec-
ních bytových domů, protože způ-
sob využití a správy těchto pozem-
ků dosud není právně dořešen. 

DOMÁCÍ ZABÍJAČKA V HASIČCE
Bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou dne 28. 10. 2006 od 9.00h na vepřové

hody v hasičce na ulici Ukrajinská 2b.

Přijďte se podívat na tradiční zabíjačku a výrobu domácí jitrnice, tlačenky,

klobás, škvarků, polévky, paštiky atd. Výrobky je možné si i zakoupit.

Součástí této akce bude i hasičská soutěž mužů a žen v požárním útoku,

která začíná v 10.30h.

Od 16.00h do 24.00h bude hrát k tanci a poslechu živá hudba.

Akce se koná za každého počasí v prostorách hasičské garáže.

Na svém  76. zasedání dne 13. září
naši radní rozhodli o zrušení výbě-
rového řízení a o zpětvzetí výpo-
vědi smlouvy na čištění a zimní
údržbu chodníků. Všechny nabídky
uchazečů, které nebyly pro formál-
ní nedostatky vyřazeny, totiž přesa-
hovaly rozpočtové možnosti MČ.
Další výběrová řízení dopadla
úspěšně a rada schválila smlouvy o
dílo na údržbu veřejné zeleně a na
čištění a zimní údržbu komunikací.
Dodatky smluv o dílo byly prod-
louženy termíny rekonstrukce ko-
telen MŠ a CVČ na Švermově ulici,
šaten v ZŠ Arménská a mírně zvý-
šena cena za úpravy vzduchotech-
niky v objektech našich MŠ. Ve
všech těchto případech byly příči-
nou vnější vlivy nebo dílčí změny
oproti projektu. 
Na základě nového geometrického
zaměření rada schválila nájmy částí
zahrádek a bezúplatné užívání pří-

stupové cesty v zahrádkářské kolo-
nii u dálnice, které jsou v majetku
obce. Radní souhlasili se zařazením
ÚMČ Bohunice do seznamu úřadů,
které budou vydávat ověřené vý-
stupy z informačního systému ve-
řejné správy. Po vydání příslušné
vyhlášky a v návaznosti na rozvoj
tohoto informačního systému tak
budou mít občané postupně mož-
nost získat na radnici výpisy z evi-
dence nemovitostí, rejstříku trestů,
obchodního rejstříku a podobně.
Díky bohu alespoň za to a snad se
někdy dožijeme i toho, že úřady si
požadované údaje ze státního in-
formačního systému budou pořizo-
vat samy a nebudou nás k jiným
úřadům honit pro potvrzení.
V dalším jednání rada k 20. říjnu
odvolala zástupce obce v radách
škol a jmenovala členy za obec do
komise pro předání obecního ma-
jetku v CVČ Lány. Paní Podolská

Na svém 76. zasedání dne 20. září
radní schválili výsledky výběrového
řízení a smlouvu o dílo na úpravu
zadních traktů na Arménské. Tato
akce za cca 1,19 milionu by měla
být hotova do konce listopadu a
budeme držet palce, aby se pro-
středky na parkovou úpravu těchto
dosud bezprizorných ploch co nej-
dříve podařilo získat i pro ostatní
bloky. Další schválené výběrové
řízení a smlouva o dílo je na první
část druhé etapy obnovy veřejné
zeleně za cca 2,4 milionu s ter-
mínem do poloviny prosince. Vý-
běrové řízení na rekonstrukci hřiště
MŠ Amerlingova muselo být zru-
šeno protože nabízené ceny se do

rozpočtu nevejdou. Rada proto
rozhodla o realizaci pouze části
prací a schválila smlouvu o dílo s
uchazečem s nejlevnější nabídkou.
Dále rada schválila výsledky výbě-
rového řízení a smlouvu o dílo na
dodávku serveru a síťového SW pro
radnici, kupní smlouvu na prodej
vysloužilé dodávky kterou dosud
používala bohunická Naděje a na
rekonstrukci některých prvků v bo-
hunickém skateparku. Na návrh ma-
jetkového oddělení byl schválen vzo-
rový dodatek k nájemním smlou-
vám na zahrádky na Kejbalech, po-
dle něhož se budou jednotlivé ná-
jemní smlouvy prodlužovat o další
rok. Rozpočtovým opatřením byly

zapojeny zvýšené dotace na sociál-
ní dávky a na podzimní volby a pro-
vedeny dílčí přesuny v rozpočtu,
které jsou v pravomoci RMČ. V zá-
věru jednání rada schválila nové
kalkulace nákladů na doplňkové
činnosti ZŠ a udělila souhlas s ko-
náním akce Odpoledne pro rodinu
ve sportovním areálu na Osové.
Protože redakční rada ve stávajícím
složení končí svou činnost k 20. říj-
nu, chtěli bychom touto cestou
všem čtenářům poděkovat za pří-
zeň i příspěvky a nové redakční
radě popřát mnoho úspěchů i in-
spirace.

- red -

Dotace na sport, kulturu a tělovýchovu

POZVÁNÍ
Ve st¯edu 25. ¯Ìjna v 17 hod.
v s·lku  knihovny na L·nech 3
se m˘ûete z˙Ëastnit uvedenÌ
zajÌmavÈ knihy ke Ëten·¯˘m.
Spolupo¯adatel, nakladatel-
stvÌ Cesta, vyd·v·  soubor de-
nÌkov˝ch z·znam˘ zn·mÈho
ËeskÈho jezuity Frantiöka LÌz-
ny SJ o jeho pouti do Com-
postely. KnÌûku s n·zvem
4 361 428 krok˘ za svat˝m
Jakubem aneb Frantiök˘v
denÌk z pouti si m˘ûete i za-
koupit a nechat autorem po-
depsat. Uk·zky z denÌku p¯e-
Ëte pan Ladislav Lakom˝.
P¯ijdÏte si do knihovny po-
povÌdat a pop¯em˝ölet o r˘z-
n˝ch cest·ch a poutÌch ...

Radka Müllerová,knihovnice

(Dokončení ze str. 1)
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O existenci tohoto pořadu vím
spíše z vyprávění. Je to prý pořad
hezký a hlavně dojemný. Nedávno
jsem si na takového pošťáka zahrál
i já. Rád bych se s vámi o svůj záži-
tek podělil. Jména tohoto vyprá-
vění jsou změněná a případná sho-
da je jen náhodná.
Jistého dne na konci září mi na 
stole zadrnčel telefon. „Dobrý den
pane místostarosto, tady Pavla
Opuštěná. Nejsem sice z Bohunic,
ale potřebovala bych vaši pomoc.
Hledám svého dědečka. Měl by
bydlet u vás v Bohunicích. Nemohl
by jste mi zjistit kde?“ „Víte slečno
Opuštěná, my tyto informace po-
skytovat nesmíme. Nevím, co se
mezi vámi stalo a ani jestli by si to
dědeček přál“, odpovídám. „Ale
pro mne je to velmi důležité“ zněl
smutný a zklamaný hlas ve slu-
chátku.
Protože mne její příběh začínal zají-
mat, nabídl jsem, že se pokusím
zjistit, kde děda bydlí, že za ním
zajdu a zeptám, zda by souhlasil
s předáním adresy. Ať mi sdělí jak
se dědeček jmenuje a kolik je mu
let. „Skutečně byste byl ochoten to
udělat? Jmenuje se Břetislav Opuš-
těný a je mu něco mezi sedmdesáti
a třiaosmdesáti lety“, zněla trochu
zvláštní odpověď a pak mi ještě
nadiktovala číslo na svůj mobil.
Kde dotyčný bydlí se mi podařilo

zjistit poměrně rychle a proto jsem
hned vyrazil za ním. Přišel jsem do
domu a hledal na schránkách, o
které by se asi tak mohlo jednat
patro, když přišel starší muž a ptá
se „Koho hledáte?“. „Nevíte kde
bydlí pan Opuštěný“ „To jsem já,
co mi chcete?“ „Volala mi slečna
Pavla Opuštěná vaše vnučka, chtěla
by se s Vámi setkat“. „Já nevím...
Se synem se nestýkám již řadu let.
Něco se mezi námi stalo“, říká ten
překvapený muž smutným hlasem.
„Ale ona už s otcem nebydlí, bydlí
sama a moc o to stojí“, nevzdával
jsem se.
„To je jiná. Víte, ale já jsem ji viděl
naposledy, když měla dudlík. To je
desítky let. Já skutečně nevím...“.
„Tak ji zkuste aspoň zavolat. Určitě
bude mít radost. Mohli byste se
setkat na neutrální půdě, nebo
byste mohl zajet za ní“, bojoval
jsem dále. „To by možná šlo. Tak jo
dejte mi to číslo, já jí zavolám“,
odpověděl ten muž již o poznání
uvolněněji. S tím jsme se i rozešli.
Vytočil jsem číslo na mobilní tele-
fon slečny Opuštěné: „Tady pošta
pro Tebe. Chcete se setkat s pa-
nem Břetislavem Opuštěným?“
„Vy jste ho našel?“ zazněl radost-
ný výkřik na druhé straně. „Ano
chci, chci, chci...“ 

Antonín Crha
místostarosta

POŠTA PRO TEBE

Regulace volně žijících koček
V některých částech města Brna se
ještě nepodařilo snížit počet volně
žijících koček. Chceme upozornit
občany Brna na možnost řešení 
této situace.
Úřady městských částí – odbor ži-
votního prostředí – na základě vaší
písemné žádosti provedou objed-
návku na kastrace přemnožených
koček. Kastrace provádí Útulek pro
opuštěná zvířata v Brně-Bystrci,
kde jsou kočky také očkovány a po
karanténě vypuštěny zpět na pů-
vodní místo. Tuto akci hradí Magis-

trát města Brna za účelem regulace
a stabilizace počtu volně žijících
koček. Podmínkou je, že kočky ne-
smí mít majitele a žijí na veřejných
prostranstvích. V žádosti je třeba
uvést
a) místo výskytu koček
b) adresu (telefon) osoby, na kte-
rou se mohou obrátit pracovníci
odchytové služby útulku pro infor-
mace, eventuelně pomoc.

Hana Chalupská
Ekologická poradna Veronica

Kola a koloběžky na startu
Konec léta se opět podařilo oddá-
lit. Při tradičních  závodech kolobě-
žek Bohunických 222 metrů a cyk-
listickém Tour de Bohunice počasí
ukázalo, že ještě umí sluncem
prozářit sídlištní den. Bohunické
děti a mládež se sjeli na trať ko-
loběžkových závodů u místní kap-
ličky dne 10. 9. Celkem 50 závod-
níků v sedmi věkových kategoriích
a nemálo přihlížejících a fandících
tvořili dokonalou sportovní atmos-
féru. Jednotlivé závody startoval
místostarosta Bohunic Antonín
Crha, o hladký průběh se staralo
12 pořadatelů z místní orelské 
jednoty v čele se starostou této
jednoty – Ladislavem Konečným.
Jednotlivé závody byly dvoukolové,
aby každý mohl skutečně ukázat
svou rychlost.
VÌtÏzovÈ jednotliv˝ch kategoriÌ
kolobÏûkovÈho z·vodu Bohu-
nick˝ch 222 metr˘:
Do 6 let: Skřičková Dana a loňský
vítěz Pachlopník Ondra
7–9 let: Švábenská Tereza a Prokop
Jaromír
10–12 let: Cenková Renata a Du-
fek Michal
13–15 let: Bulín Jakub

Za svoji snahu byl každý odměněn
sladkostí, vítězové samozřejmě
medailemi a sladkostí větší. Spor-
tovní klání však pokračovalo vel-
kým závodem rodičů.  Dáma, která
nebyla vybavena sportovním obu-
tím, hrdinně vyzula své lodičky a
celý závod odjela bosá a zvítězila.
Maminky dojely do cíle bez pro-

blémů (pouze s jednou malou
kolizí), pro některé tatínky bylo
vítězstvím již dojetí k cílové čáře.
Cyklistické závody Tour de Bohuni-
ce byly z důvodu změny terénu
podél Leskavy přesunuty na původ-
ní trať předloňských závodů – pol-
ní cestu do Moravan. Cesta má
nový asfaltový povrch, takže je sice
bezpečnější, ale o to více ji použí-
vají řidiči automobilů. I tento prob-
lém však organizátoři z bohunic-
kého Orla zvládli.  Závody, čítající
celkem 36 závodníků, stejný počet
závodních strojů a téměř dvojná-
sobek diváků, mohly dne 17. 9. za-
čít. Všichni účastníci jeli dvě kola,
délka trati byla dlouhá přiměřeně
věku závodníků. Pan Crha, místo-
starosta Bohunic odstartoval opět
všech sedm věkových kategorií
a na závěr předal ceny vítězům,
kterými se stali:
Do 6 let: Skřičková Dana a Pa-
chlopník 
7–9 let: Švábenská a Timco Jan
10–12 let: Bergerová Michaela a
Šidla Ondřej
13–15 let: Bulín Jakub

Všichni se však mohli cítit jako vítě-
zové, každý si odnesl malou od-
měnu a ti nejlepší opět medaile
z „drahých“ kovů, diplomy a slad-
kost. Doufáme, že oba závody při-
nesly rodičům i dětem pěkný pocit
z příjemně prožitého nedělního
odpoledne a na závody v příštím
roce pozvou i své přátele a kama-
rády.

V. Zavadil

Hledáme nové vedoucí
OREL jednota Brno-Bohunice, Hraničky 5 hledá nové ve-
doucí oddílů fotbalu a florbalu mladších a starších žáků.
Nebojte se přijít mezi nás a věnovat část svého času
mládeži. Nebo si přijďte s námi alespoň zasportovat.
V případě zájmu volejte starostovi jednoty panu Ko-
nečnému na tel. 723 226 839.
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Podmínky soutěže:
Zúčastnit se mohou jednotlivci
i skupiny. Zazpívaná píseň jakého-
koli hudebního žánru by měla být
v mateřském jazyce, buďto na
magnetofonové kazetě nebo kom-
paktním disku. Výhodou je kvalitní
nahrávka s hudebním podkladem,
nejlépe na CD. Zejména u 1. kate-
gorie je třeba brát v úvahu i to, aby
nahrávka byla použitelná pro
vysílání v rozhlase, protože vybraní
soutěžící budou hodnoceni poslu-
chači Českého rozhlasu Brno. Způ-
sob hodnocení je popsán níže.
Soutěžní práce budou vyhodnoce-
ny porotou a vybraní účastníci se
zúčastní finále, ve kterém budou
soutěžit před porotou a publikem

zpěváci druhé a třetí kategorie.
Z nich potom porota vybere „Slaví-
ka ze školní lavice 2006“. Tři nej-
lepší z každé kategorie i celkový
vítěz obdrží věcné ceny.
V nejmladší kategorii vybere orga-
nizátor deset pěvecky nejlepších
účastníků. Český rozhlas Brno pak
ve svém vysílání v listopadu, těsně
před finálovým koncertem celé
soutěže, odprezentuje několikrát
pěvecké ukázky vybraných účastní-
ků. Zároveň odvysílá profily mladých
zpěváčků. O pořadí v kategorii
rozhodnou svými hlasy (smskami,
maily a dopisy) posluchači Českého
rozhlasu Brno. Brněnský rozhlas tři
zpěváky s nejvíce hlasy odmění
věcnými cenami a pozve je spolu

A Kluby ČR vyhlašují sedmý ročník celostátní pěvecké soutěže
pro děti a mládež „Slavíci ve školní lavici“. Mediálním partnerem
soutěže je Český rozhlas Brno a v tomto ročníku podporuje
nejmladší kategorii účastníků.

Pěvecká soutěž SLAVÍCI VE ŠKOLNÍ LAVICI 

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Ve dnech 9.–14. 10. 2006 pořádá sdružení Práh již pošesté Dny duševního
zdraví s pravdivým podtitulem „Zbláznit se může každý…“ Může, takže
zkusme tomu předejít, případně se poradit s odborníkem!
V letošním roce bude znovu fungovat bezplatná anonymní psychiatricko-
psychologická poradna pro veřejnost v Občanské poradně na Anenské ulici
č. 10 v Brně. Od pondělí do pátku od 13 h. do 19 h. se příchozím budou
věnovat psychiatři a psychologové ze Sdružení Práh, z Psychiatrické léčeb-
ny v Brně Černovicích, z psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice .

Pondělí 9.10. – Galerie Vaňkovka, Salon Vaňkovka
18 h. zahájení DDZ, Vernisáž výstavy Boženy  a Karla Rossí  Obrazy

Úterý 10. 10. Salon Vaňkovka, Bílý dům – sál B. Bakaly  
13–17 h.  tréninkové kavárny z pohledu zákona o sociálních službách
19 h. večer pro potěchu duše
Benefiční koncert skupiny CIMBAL CLASSIC společně s dětským pěveckým
sborem „PRIMAVERA“

Středa 11. 10. Salon Vaňkovka    
Přednášky:
10 h. Jak pomáhá psychoterapie lidem s duševní nemocí? 
(specifika psychoterapie psychóz) – Mgr. Jiří Šupa
13 h. Prevence relapsu schizofrenie – MUDr. Radovan Přikryl
16 h. Doporučené terapeutické postupy v léčbě velkých psychiatrických
poruch – zaměření na spolupráci s rodinou, prof. Eva Češková
18 h. film: Ten blázen od vedle

Čtvrtek 12. 10.  Salon Vaňkovka 
12–18 h. jarmark výrobků chráněných dílen z celé ČR
16 h. žonglér Richard
17 h. skupina šermu – TAURUS
18 h. módní přehlídka 3XL STYL Ireny Králové

Pátek 13.10. Tuřanská 12 
13–17  Den plný her a překvapení pro děti na Tuřanské 12
Den otevřených dveří, dílničky pro děti, jízda bryčkou, jízda na poníkovi,
vystoupení dětského hasičského sboru 

Sobota 14. 10. Galerie Vaňkovka, Salon Vaňkovka  
FESTIVÁLEK – Ro©k v Cafe Práh
13–24 h. koncerty hudebních skupin Koncerty skupin Jakoby, Too Late for
Nasa, Payn, Mimóza, Popnoise, Prasklá struna, Nikdo koho neznáš

www.prah-brno.cz

s organizátorem na finálový den.
Soutěž je stejně jako v minulých le-
tech i letos rozdělena do různých
věkových kategorií:

1. kategorie: 5–9 let – bude hlaso-
váno v Českém rozhlase Brno
2. kategorie: 10–14 let – finále
v Brně
3. kategorie: 15–18 let – finále
v Brně
Každá práce musí být čitelně ozna-
čena těmito údaji o autorovi a prá-
ci:
1) Jméno a příjmení
2) Datum narození 
3) Zpáteční adresa školy nebo byd-
liště
4) Soutěžní kategorie
Zaslané práce se nevracejí. Vyhla-
šující organizace (A kluby ČR, o.p.s.)
si vyhrazuje právo s prací a jménem
autora dále disponovat pro využití
v preventivních akcích sdružení ve
sdělovacích prostředcích nebo tyto
práce vystavovat, šířit mediálně či

využít podobným způsobem. Každý
soutěžící nebo jeho zákonný zá-
stupce tak bere na vědomí, že za-
sláním své práce dává najevo, že
s podmínkami soutěže souhlasí.

»asov˝ sled soutÏûe:
Vyhlášení soutěže: 5. 9. 2006
Uzávěrka soutěže: 20.10. 2006
Hlasování v Českém rozhlase Brno
(předběžně): 6.–12. 11. 2006
Předpokládaný termín finále sou-
těže je 24. 11. 2006 v Brně,
pravděpodobně v Bílém domě.
Finalisté obdrží dopis s bližšími in-
formacemi.

Soutěžní práce včetně požadova-
ných údajů zašlete či osobně pře-
dejte na adresu:
A Kluby ČR o.p.s. 
Křenová 62a, 602 00 Brno
Telefon: 541 247 233, 545 241
300, 603487867
e-mail: akluby@seznam.cz
www.akluby.cz
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placená inzerce
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Ve dnech 20. a 21. října 2006 se budou konat volby do zastupitelstev obcí,
občané MČ Brno-Bohunice budou volit kandidáty do Zastupitelstva města
Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice. V naší městské časti je
zřízeno třináct volebních okrsků (č. 198-210), volební místnosti jsou umístěny
v objektech ÚMČ Dlouhá 3 (volební okrsek 198), ZŠ Arménská 21 (volební
okrsky 199–204) a ZŠ Vedlejší 10 (volební okrsky 205-210).
Právo volit do zastupitelstva obce mají občané České republiky, kteří alespoň
ve druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let, jsou v den voleb přihlášeni
v obci k trvalému pobytu a státní občané jiného státu, kteří alespoň ve
druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let, jsou v den voleb přihlášeni v obci
k trvalému pobytu a jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie,
kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo hlasovat ve
volbách do zastupitelstva obce pokud požádali o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů nejpozději dva dny přede dnem konání voleb.
V městské části Brno-Bohunice podalo v zákonném termínu sedm voleb-
ních stran kandidátní listiny. ÚMČ Brno-Bohunice jako příslušný registrační úřad
přezkoumal a poté zaregistroval všech sedm kandidátních listin. Pak určil
losem pořadí kandidujících stran na hlasovacích lístcích takto:
1. Zelená pro Bohunice
2. Moravané
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Občanská demokratická strana
5. Nezávislí demokraté (předseda V. Železný)
6. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
7. Česká strana sociálně demokratická

Pro volby do Zastupitelstva města Brna bylo zaregistrováno 16 volebních stran.
Všem voličům v městské části Brno-Bohunice budou doručeny hlasovací
lístky do poštovních schránek nejpozději do úterý 17. října 2006. Pokud
volič ztratí hlasovací lístky, nebo je nesprávně označí, může si znovu tyto
hlasovací lístky vyzvednout ve volební místnosti ve dnech voleb. Ve volební
místnosti pak obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku velikos-
ti A4 opatřenou úředním razítkem. Do této obálky vloží volič dva upravené

hlasovací lístky, jeden pro volby do Zastupitelstva města Brna (označený
barevným pruhem) a druhý pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-
Bohunice. Hlasovací lístky může volič upravit jedním ze tří způsobů:
1. Volič může označit křížkem ve čtverečku umístěném v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím odevzdá hlas
všem kandidátům této volební strany. Pokud by volič označil tímto způ-
sobem více než jednu volební stranu, byl by jeho hlas neplatný.
2. Volič může označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů nejvýše
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno (tj. max. 55 kan-
didátů na hlasovacím lístku do Zastupitelstva města Brna a max. 21 kandi-
dátů na hlasovacím lístku do Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice), a to
z kterékoli volební strany. Tím dává hlas všem vyznačeným kandidátům.
Pokud by volič označil tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by jeho hlas neplatný. 
3. Kromě toho lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to tak, že volič
označí křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty ze sloupců jiných volebních stran.
V tomto případě volič volí předně jednotlivě označené kandidáty. Z označené
volební stany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva,
je jeho hlas neplatný. Každý volič se musí odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků. Po opuštění tohoto prostoru hlasuje volič tak, že
vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 20. října od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Po
uzavření volebních místností přistoupí okrskové volební komise ke sčítání
hlasů a výsledky předají sumarizačnímu útvaru Českého statistického úřadu,
který provede celkové vyhodnocení výsledků voleb. Úřad městské části
Brno-Bohunice pak vyhlásí výsledky voleb do Zastupitelstva městské části
Brno-Bohunice zveřejněním zápisu o výsledku voleb na úřední desce. 

ÚMČ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva 
ve volebním období 2002–2006

Jméno zvolen za účastnil(a) se účast v %

Dřímal Aleš, Mgr. ČSSD 13x 62

Bukalová Dana KSČM 14x 67

Čundrle Ivan, Doc. MUDr. CSc. Nezávislí 15x 71

Chytilová Danuše, PaedDr. KSČM 16x 76

Dočkalová Marie, MUDr. KDU-ČSL 17x 81

Schmid Radim, Mgr. ČSSD 17x 81

Zábojová Rita, Ing. ODS 17x 81

Essler Pavel KSČM 18x 86

Holý Miroslav, Ing. ODS 18x 86

Nezval Ivan, Mgr. ČSSD 18x 86

Jantač Vladimír Nezávislí 19x 90

Izák Václav, Ing. ČSSD 20x 95

Kotzian Robert, Ing. Ph.D. ODS 20x 95

Crha Antonín KDU-ČSL 21x 100

Fukač Eduard, Ing. ODS 21x 100

Juras Josef US-DEU 21x 100

Konečný Ladislav KDU-ČSL 21x 100

Kroupová Olga ODS 21x 100

Šimečková Irena, MUDr. ODS 21x 100

Toufarová Ivana ODS 21x 100

Záhoříková Věra ODS 21x 100
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zahradnické školy z naší městské
části z ulice Lány.
O tom, že jejich vystoupení na
evropské úrovni bylo velmi úspěšné,
svědčí skutečnost, že v celkovém
pořadí obsadili vynikající páté mís-
to. Je rovněž potěšitelné, že z Francie
si kromě této pocty přivezli i nové
poznatky, jakým směrem se nyní
výuka zahradnictví v Evropě ubírá,
navázali zde také nová přátelství
a spolupráci se sesterskými zahra-
ničními školami.
Za úspěch v soutěži se dostalo
bohunickým zahradníkům přijetí
u hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislava Juránka, které se
konalo 14. září 2006. Na setkání by-
lo panem hejtmanem zdůrazněno,
že Bohuničtí se nemalou měrou
zasloužili o vzornou reprezentaci
nejen Jihomoravského kraje, ale
i České republiky.

Ing. Jiří Ptáček

Ve dnech 30. 8.–3. 9. 2006 se uskuteč-
nilo ve francouzském Rovilleaux-
Chenes nedaleko Nancy třetí mistrov-
ství Evropy mladých zahradníků. V
této náročné soutěži, kdy účastníci
museli prokázat své odborné znalos-
ti z několika zahradnických předmětů
v cizím jazyce (angličtina, němčina
nebo francouzština), se představilo
18 týmů z 12 zemí Evropské unie,
mezi nimiž byli i zástupci Střední

Úspěšně reprezentovali

KLUB LABYRINT
playstation nebo cool club pro holky.
Chcete-li zorganizovat vlastí akci,
přijďte se o tom s námi pobavit. V
Labyrintu najdete nejen Klub, ale
i taneční a divadelní sál, PC míst-
nost s internetem, tělocvičnu a výtvar-
nou pracovnu. Klub Labyrint je sou-
částí Střediska dramatické výchovy
Labyrint (pobočka CVČ Lužánky).
Pro zájemce, kteří v Klubu ještě ne-
byli, pořádáme průzkumnou cestu
po Labyrintu s vysvětlením toho, jak
to u nás chodí. Stačí se zastavit.
Těšíme se.
A na závěr ještě dobrá zpráva. Nada-
ce Vodafone ČR podpořila projekt
„Turné pro nízkoprahy“. Kapely Tři
sestry, Wohnout, Vypsaná fixa a
zpěvák Jaroslav Uhlíř vystoupí na
podporu nízkoprahových zařízení
v rámci koncertního turné: Pardu-
bice 27.10., Havlíčkův Brod 28.10.
a Opava 3.11., v předprodeji jsou
vstupenky za 200,– Kč.

Kateřina Petrášová
Klub Labyrint, Švermova 19 (pod
U-rampou, bývalá mateřská školka)
Brno-Bohunice, 547 355 117
Klub.labyrint@luzanky.cz
www.labyrint.luzanky.cz

PPoo  pprráázzddnniinnáácchh  ooppěětt  ootteevvřřeennoo!!

Klub pro 12–20leté
Otevřeno: po–čt: 14.00–20.00 hod
(+ víkendy nepravidelně)
Klub Labyrint je místem, kam je mož-
né přijít jen tak, posedět, popovídat
si, pustit si vlastní muziku nebo
přečíst časopis, zahrát si šachy, šipky,
stolní fotbálek nebo jinou hru, podívat
se, co je nového či zajít na některý
z klubových programů. Klub Labyrint
patří mezi tzv. nízkoprahové kluby
– chráněná a bezpečná místa, kde
mohou mladí lidé najít nejen podpo-
ru a pomoc, ale také zábavu a pros-
tor pro vlastní aktivity. Pro pobyt v
klubu není potřeba registrace,  vět-
šina aktivit je poskytována zdarma
či za nízký poplatek. Stačí jen přijít
a najít si to své. Navíc je tu i šance po-
radit se o problémech, které mladé
lidi tíží. 
Pro letošní rok zařazujeme mezi klu-
bové pořady mj. KinoLab – promítání
filmů, video dílny – možnost natočit
vlastní film, hudební pořady – freemix
(práce s mixážním pultem), koncerty
či diskotéky, pohybové aktivity
(pingpong, fotbálek, florbal), diva-
delní představení, rukodělné dílny,

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: krejcikovak@chello.cz,
www.katerinak.cz

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.

Podzimní setkání dětí 
z Bohunic a okolí 

pořádá ZŠ Brno, Vedlejší 10 spolu s dalšími partnery v sobo-
tu 14. října 2006 od 9 do 12 hodin na prostranství před
školou i uvnitř školy. Zveme rodiče a zejména mladší
školáky a předškoláky. Čeká na Vás zajímavý program. Více
se dozvíte z plakátů na obvyklých místech a z letáků, které
dostanou děti ZŠ Vedlejší a okolních MŠ.
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547240937
Dobrovolnici jsou lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Jsou to lidé, kteří hrají velkou
roli v poskytování služeb Charity. Dobrovolník věnuje nezištně, ve svém volném
čase, své schopnosti a energii ve prospěch ostatních lidí. Obohacuje práci
s klienty svými schopnostmi a dovednostmi, může nabídnout nové náměty
a nápady pro vyplnění volného času druhých.
Oblastní charita Brno (OCHB) hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomoci v jed-
notlivých střediscích OCHB při práci s dětmi a mládeží, nemocnými, seniory,
lidmi s postižením, sociálně slabým, matkám s dětmi v tísni. Dále mohou pů-
sobit ve farních charitách, které doplňují život farností o charitativní rozměr.
Dobrovolníci jsou nepostradatelní při sbírkách, velký prostor pro dobrovolnic-
kou činnost skýtají krizové situace.
Pomoc dobrovolníků je různorodá: podílí se na tvůrčí činnosti, na organizová-
ní volnočasových programů, pomáhají s péčí o klienty, stávají se jejich společníky
– hovoří s nimi, předčítají jim knihy, mohou s nimi absolvovat procházky, pořídit
nákup, přinést oběd. Dobrovolníci mohou také pomoci s péčí o zahradu,
pomoci s úklidem, či drobnými opravami.
Dobrovolníkům v OCHB jsou nabízeny supervize, mohou se účastnit poby-
tových akcí, různých vzdělávacích  seminářů.
Po ukončení dobrovolnické služby získává dobrovolník osvědčení, které mu
může usnadnit přijetí ke studiu nebo do zaměstnání.
Jak se přihlásit:
– osobně nebo telefonicky na Dobrovolnickém centru v sídle Oblastní charity
Brno, Žižkova ulice 3, 602 00 Brno, tel.: 545 210 672
Kontaktní osoba: Michaela Cyprová
– vyplněním a zasláním elektronického formuláře na www.charitabrno.cz
– při náboru nových dobrovolníků na školách
V našich střediscích můžete nabídnout svoje schopnosti a dovednosti tam,
kde vás potřebují a kde se i vy budete cítit užiteční.
Děkujeme!

Charita hledá dobrovolníky

S internetem do světa, svět u nás
Na začátku října tohoto roku byl za-
hájen provoz projektu „Veřejný přís-
tup občanů ve statutárním městě
Brně k širokopásmovému internetu
prostřednictvím veřejné knihovny“,
na jehož realizaci získalo finanční
prostředky statutární město Brno z
Evropské unie – Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Realizace
projektu znamená zásadní průlom
v dosavadním stupni vybavenosti
Knihovny Jiřího Mahena v Brně
veřejným internetem. Prostřed-
nictvím realizace tohoto projektu
se rozšířil počet provozů s veřejně
přístupným internetem na celkových

32, takže v současné době je pokry-
to prakticky celé území města Brna.
Celkově tak má veřejnost na všech
provozech KJM k dispozici 108 PC
stanic s vysokorychlostním interne-
tem. Internet, který je přístupný zdar-
ma, tak naleznete i na pobočce KJM
ve Vaší městské části.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
pobočka Bohunice, Lány 3
tel.: 547 211 746, lany@kjm.cz
Po 13–18,
Út 9–12, 13–18,
Čt 9–12, 13–18,
Pá 13–18

Podzim s Veronicou
1122..řřííjjnnaa  ––  ZZeelleeňň  vv  BBrrnněě  ––  ppaanneelloovváá  ddiisskkuussee
Diskuse odborníků, zástupců Veřejné zeleně města Brna, Magistrátu města Brna
k péči a stavu zeleně v Brně. Začátek diskuse v 16 hodin, místo bude upřesně-
no, sledujte naše www stránky. Diskuse proběhne v rámci projektu Jak se do
Brna volá, tak se z Brna ozývá, podpořeného fondy EU v rámci programu
Transition Facility. Pořádá ZO ČSOP Veronica, Hana Chalupská, 542 422 757

2222..  řřííjjnnaa  ––  SSttuuddáánnkkyy  uu  OOlloommoouuččaann
Sraz účastníků v 10 h. před nádražím Adamov-zastávka (odj. z Brna hl. nádraží
v 9.32 h.). Po zelené značce dojdeme ke studánce pod N. Hradem a dále
kolem N. Hradu k pomníčku a jezírku studánky „U Tetřeva“. Pokračovat
budeme k málo známé studánce „Olomučanské“ a od ní kolem Máchova
památníku k studánce „Pod Hradskou“. Po žluté dojdeme do Adamova odkud
je předpokládaný návrat vlakem v 15.40 h. či 16.40 h. Celková délka trasy
je 12 km. Jídlo s sebou.
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VÁŠ DODAVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ŘEŠENÍ

SMART Comp. a.s.
 provozuje služby NETBOX

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005
www.sc.czwww.netbox.cz

■■ Vyměním SB 1+1 v Bystrci,
za větší. Tel.: 608 446 544.

■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Koupím rodinný dům v Brně
k bydlení (i menší ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem pří-
mý zájemce. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.

■■ Koupím garáž kdekoliv v
Brně i v hor. stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 776 809 213.

■■ Koupím pozemek v Brně
pokud možno stavební (menší i
větší). Prosím nabídněte. Tel.: 776
637 839.

■■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.

■■ Hledám zahradu kdekoliv
v Brně, ve vlastnictví, možno
i s chatou. Finance mám. 
Tel.: 776 637 839.

■■ Ihned koupím byt v Bohu-
nicích 3+1 nebo 4+1 (ne přízemí).
Spěchá. Děkuji za nabídky. Cena
do 1,8 mil. Tel.: 775 667 214.

■■ Přijmeme zaměstnance do
provozu McDonald´s v M-Paláci
v Brně. Vhodné pro studenty
i matky s dětmi. Bližší informace na
telefonním čísle 543 214 708.

RK BÍLÝ REALITY 
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty 
k prodeji i pronájmu byty, RD,

chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme 
znal. posudek nebo poplatek

na družstvu u DB. 
Volejte: 543 237 105, 
602 521 766 – prodej, 

606 111 267 – pronájem.

17:45 18:15 19:00

PONDĚLÍ Martina Petr

ÚTERÝ Gott Vendy

STŘEDA Ingrid

ČTVRTEK Martina Vendy

PÁTEK Gott

NEDĚLE Ingrid Petr

Tel.: 547 353 249 www.fitness-petra.euweb.cz

POSILOVNA
INDOOR CYCLING
TURBOSOLÁRIUM
AEROBIC
KALANETIKA

Otevřeno:
Po–Pá  9.00–22.00 Labská 27, 625 00 Brno 
So–Ne  15.00–20.30 Tel.: 775 054 539, 547 353 249
www.fitness−petra.euweb.cz

Nová kolekce fitness oblečení a prodej sportovní výživy

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263



Na pozice: POKLADNY, POTRAVINY, NÁPOJE, MASO
PEKÁRNA, MLÉKO, ZELENINA, LAHŮDKY – u těchto pozic
po zapracování možnost postupu i na zástupce vedoucího

Nabízíme: zázemí mezinárodní společnosti, příspěvek na dopravu, zaměstna−
necké výhody, možnost profesního růstu, stravenky, zajištěna doprava zdarma
od Medlova nám., Ústředního hřbitova a z ul. Úzké.
Informace: 547 130 217, 547 130 130

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

S I M P L Y  C L E V E R

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

VÍCE PROSTORU PRO SPRÁVNOU VOLBU

ZÍSKEJTE VÍCE SVOBODY PRO NOVÉ MYŠLENKY. OBJEVTE SVĚT ROOMSTER.
Přijďte si právě teď prohlédnout nový vůz Škoda Roomster s prostorným 
interiérem a dalšími novinkami ke svému prodejci vozů Škoda.

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Roomster: 5,1-7,0 l/100 km, 135-168 g/km

www.skoda-auto.cz

HYPERNOVA Modřice hledá vhodného kandidáta, 
kandidátku na HPP, VPP, na celý i zkrácený úvazek.


